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EL SR. PRESIDENT: 

M olt bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui i correspon, en primer lloc, demanar si es

produeixen substitucions. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Antoni Fuster.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Més? No n’hi ha més. Passam a l’únic punt de l’ordre del

dia d’avui relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE

núm. 16137/20 i RGE núm. 16357/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 16137/20, pre sentada

pel Grup Parl amentari VOX-Actua Baleares, relativa a

llibertat d’expressió i d’informació.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 16137/20, presentada pel Grup  Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a llibertat d’expressió i d’informació i, per a la

seva defensa, intervé per part del Grup VOX-Actua, la Sra.

Ribas per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente, buenas tardes a los miembros de esta

comisión. Esta iniciativa que presentamos en el mes de

noviembre p ret ende que este parlamento manifieste su

compromiso con la libertad de exp resión e información, que son

derechos fundamentales  en cualquier estado mínimamente

democrático y de derecho. Este derecho fundamental está,

además, recogido en todos los tratados int ernacionales sobre

derechos humanos y, como no podía ser de otro modo, en la

Constitución Española de 1978.

Cuando se presentó es t a p roposición nos encontrábamos

en el mes de noviembre y se solicitó su tramitación por el

procedimiento de urgencia dado que, en esos días, el Gobierno

de España había publicado un plan para controlar lo que ellos

denominan “noticias falsas” y cuya decisión sobre lo que es

verdad y lo que no es verdad recae sobre el mismo Gobierno de

la nación y ello, evidentemente, supone un grave ataque contra

la libertad de expresión, opinión e información en nuestro país. 

Este int ent o de eliminar los derechos y libertades

fundamentales de los ciudadanos evident emente ha creado una

gran alarma social incluyendo la respuesta contraria de la

Comisión Europ ea, cuyo portavoz ya avisó de que la Comisión

Europ ea está vigilando todas las medidas que, durante los

estados de alarma, han ido aprobando los estados miembros

p ara evitar que los gobiernos de los estados miembros

aprovechen el ejercicio de los poderes plenos  y  la suspensión

de determinados derechos a los que están sometiendo a los

ciudadanos, para aprobar medidas que atenten contra otros

derechos fundamentales que no t ienen relación con la

contención de la pandemia.

Por tanto, VOX en Baleares pretende, de esta forma, que

este parlamento muestre su rechazo a los intentos por parte del

Gobierno de la nación de crear métodos u organismos con

capacidad de influir o censurar opiniones o contenidos en las

redes sociales y en los medios  de comunicación. También

debemos mostrar desde este parlamento nuestro rechazo a los

intentos  del Gobierno de la nación a alterar e influir en la

opinión pública, haciendo un uso perverso del ordenamiento

jurídico y de las instituciones públicas. 

Por último, pretendemos también con esta iniciativa -en la

que solicitamos el apoyo del resto de grupos- instar tanto al

Gobierno de Baleares como al Gobierno de la nación a

garant iz ar la defensa de la Constitución española y los

derechos fundamentales recogidos en la misma, así como

garantizar la libertad de opinión e información y pensamiento.

Porque es llamativo y preocupante que, en pleno estado de

alarma y tras más de diez meses de pandemia, donde España se

ha situado como uno de los países  desarrollados con mayores

índices de mortalidad, infección y ruina económica, pues la

mayor preocupación del Gobierno de la nación -en pleno

estado de alarma- sea la creación de un comité encargado de

monitorizar las redes sociales y acallar, así, las críticas a su

nefasta gestión. 

El derecho a disentir de las tesis gubernamentales es más

necesario que nunca, y más cuando tenemos ya evidencias de

que hubo falta de previsión e, incluso, ocultación deliberada de

la verdad sobre la gravedad del virus que ha ocas ionado miles

de muertes y un cataclismo en nuestra economía.

Por tant o, un Gobierno que pretende instaurar un ministerio

de la verdad, convirtiéndose en juez y parte, debe tener

enfrente a todos los p art idos que están comprometidos con la

democracia, la libertad y la defensa de nuestro ordenamiento

jurídico, que ya cuenta con las herramientas necesarias  p ara

asegurar que ese derecho a la libertad de expresión no rebase

los límit es del respeto a otros derechos fundamentales.

Precisamente, estos días, estamos comprobando cómo nuestro

ordenamiento jurídico responde a quienes usan torticerament e

ese derecho a la libertad de expresión para, amparándose en

ello, rebasar los límites del respeto a la dignidad humana,

enaltecer el terrorismo, desp reciando a sus  víctimas,

amenazando de muerte o pisotear el honor de otros, injuriando

y calumniando. Y son los tribunales de justicia quienes deben

dictaminar en estos casos, y no los gobiernos, cuando se ha

excedido el ejercicio de la libertad de expresión para acometer

un ilícit o penal o un atentado contra el derecho al honor de

otras personas. En ningún caso los gobiernos, como no son

tampoco las personas amenaz adas o perjudicadas por raperos

-como Valtònyc o Hasél- quienes deciden si tal perjuicio ha

existido o no, tienen que ser los tribunales. 

Y no deja de sorprender cómo, ese mismo gobierno que

pretende silenciar a quienes disienten de su verdad, se

manifiesta luego del lado de quienes han sido condenados por

un tribunal independiente, tras un juicio just o y garantista, por

haber atacado malintencionadamente a determinadas personas

o grup os, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

o las víctimas del terrorismo.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016137
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Acabo presidente. Por todo ello esperamos obtener el

respaldo de los diputados de esta comisión y  que pueda

prosperar esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Torn ara de fixació de p osicions.

Per p art del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.

Durán, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Vull començar, en nom del

meu Grup Parlamentari, donant el suport a tots els mitjans de

comunicació i a tots els seus professionals, sense excepció, en

defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, com no pot ser

d’altra manera.

El Govern Sánchez-Iglesias, anomenat “el govern de la

mentida” és un perill per a les llibertats, i així ho ha demostrat

en els últims mesos  aprofitant l’estat d’alarma. Ens en

recordam, quan es va negar al control parlamentari, va tractar

de retallar la veu dels periodistes, no permetent que

preguntassin directament a les compareixences de la Moncloa,

va aprofitar per anul·lar el portal de transparència i va arribar a

utilitzar el CIS per predisposar els espanyols a favor

d’emmordassar els mitjans de comunicació. 

El darrer, és el ja conegut com a “ministeri de la veritat” pel

qual l’executiu Sánchez-Iglesias és el que pretén dir-nos què és

verit at  i què no ho és. És un autèntic escàndol que, el Part it

Popular a nivell nacional, ha presentat un recurs davant

l’Audiència Nacional, per aquest “ministeri de la verdad”.

Recurs que, per cert, ja ha estat admès a tràmit. 

Les associacions de periodistes, els propis mitjans  de

comunicació, han denunciat aques t a deriva. Els llegesc el

següent titular, però en podria llegir molt s  més: “Alerta de la

premsa davant l’ofensiva del Govern per controlar els mitjans

de comunicació”, això és  un titular d’un mitjà de comunicació.

Recollia aquesta informació l’opinió dels reporters sense

fronteres de la Federació d’Associacions de Periodistes

d’Esp anya, o de l’Associació de Premsa de Madrid. Vint

resolucions de la Conselleria de Transparència i Bon Govern,

vint, s’han saltat el president Sánchez i el ministre Illa per

negar-se a informar de les mesures preses durant la pandèmia.

I això que diuen que són el Govern de la transparència. 

Pablo Iglesias -el vicepresident Pablo Iglesias- pretén

emmordassar el periodisme assenyalant amb noms i cognoms

els periodistes que l’incomoden; com també sabem que està en

contra dels mitjans privats, com va dir la set mana passada al

Congrés. La clau realment preocupant, és que el Sr. Sánchez ho

consent. I, com a detall, el president del Govern, el Sr. Sánchez ,

no contesta cap  p regunta de periodistes des de principi de mes

de desembre. 

I del Sr. Pablo Echenique, què hem de dir? Que dia s í i dia

també critica titulars i tertulians, com per exemple avui, a

Twitter. 

Per cert, l’únic que els hem de dir als senyors  de VOX, és

que aquestes mateixes associacions  que jo abans  he

mencionat, també critiquen i també han condemnat el veto que

fan als periodistes dels mitjans de comunicació. Perquè si estam

a favor de la llibertat d’expressió i d’informació és una pena que

un part it  polític veti sistemàticament als mitjans de comunicació

que no li semblen bé. I creiem que això, fan, exactament el

mateix que els partits que ells critiquen -com per exemple

Podemos o com per exemple els p art it s separatistes, que també

ho fan, a aquest tipus de coses. 

En democràcia i en temps de crisi, el periodisme lliure i de

qualitat és un pilar bàsic, fins i tot, quan no ens agrada per a

tots. Però és que, sobretot ,  els mitjans de comunicació públics

-i per això- hem de dir que és inconcebible el que s’es t à fent

amb Radiotelevisió Espanyola, hi ha vegades -he de dir- que

ens sembla que estam veient La Tuerca. 

Hem de dir que es va presentar una moció en el Congrés,

que s’ha presentat també, es va presentar una PNL i, ahir, es va

aprovar una moció en el Congrés dels Dip ut at s , moció que, per

cert, era de Ciutadans i nosaltres -com no pot ser d’altra

manera- li vàrem donar el nostre vot favorable a la moció que es

va presentar ahir en el Congrés dels Diputats, en aques t  sentit.

He de dir que demanarem votació separada dels p unts

perquè nosaltres  creiem realment en la llibertat d’expressió,

creiem en el fons d’aquesta PNL i demanarem votació separada

dels punts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies , Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari

Unidas Podemos  t é la paraula la Sra. Mayor, per un temps

màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Ribas, és curiosa la

defensa de la llibertat d’expressió i d’informació que fan des del

seu partit, un partit que en els seus  actes ha vetat mitjans com

El País, Cadena Ser, elDiario.es o El Español entre altres,

trepitjant el dret a la informació que avui aquí, en aquesta

comissió invoquen.

El seu p artit presumia d’exercir aquests vets als mitjans de

comunicació, fins i tot podem recordar com als  seus  mítings de

la campanya electoral el seu partit demanava tancar canals de

televisió com La Sexta. 

Que avui venguin aquí com a defensors de la llibertat

d’expressió i d’informació, vostès que han vulnerat tots els

principis que enumeren a l’exposició de motius de la seva

proposició no de llei és una vergonya.

Votarem a tot en contra perquè vostès no tenen credibilitat

per defensar els principis i articles que enumeren a la seva
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proposició no de llei. La seva proposta és un exercici de

cinisme. 

Al primer punt demanen que aquest parlament manifesti el

seu compromís amb la llibertat d’expressió i d’informació, un

compromís que el seu partit incomp lia quan vetava els mitjans

de comunicació a assistir als seus actes de campanya.

Als punts 2 i 3 retreuen al Govern de l’Estat intentar influir

o censurar opinions quan vostès han vetat periodistes i

conveccionat llistes negres que distribuïen entre els seus

diputats al Congrés a principis de legislatura.

Al darrer punt, al quart, demanen que aquesta cambra ins ti

el Govern a garantir els  drets fonamentals recollits a la

Constitució i garantir la llibert at d’opinió, informació i

pensament.

Vostès  demanen garantir els drets fonamentals recollits a la

Constitució, no deixa de ser una paradoxa que ho demani un

partit que va portar al Congrés una llei amb l’únic objectiu

d’il·legalitzar partits polítics amb representació democràtica.

Les seves propostes manquen de credibilitat, la seva

trajectòria justifica el nostre no rotund a la seva proposició no

de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. M ay or. Per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos té la p araula el Sr. Gómez, per un temps màxim de

cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. He intentat llevar la paraula avorriment

de la meva intervenció, però som una persona sincera i lament

que hagi de dir que això m’avorreix molt, perquè la meva feina

és estar dedicat, com qualsevol dip utat..., i evidentment exercir

per al que el poble ens ha triat i pel que ens paguen, però dur

aquest tipus d’iniciatives a debats reiteratius de la nostra

obligació, el nostre deure i del que hem jurat o promès els 59

diputats d’aquesta cambra em sembla, a més d’avorrit, trist.

M iri, Sra. Ribas, vostè ens demana que tornem jurar o

prometre, al punt 1 i 4 especialment, una cosa que vàrem fer per

poder ser diputats i diputades d’aquesta cambra, però vostè

ens demana al punt 1 i al punt 4 a aques t a comissió perquè ho

aprovi el Parlament... especialment que segueixi existint aquest

parlament, perquè si no es compleix el que vostè està dient

aquí, evidentment, esper -esper- que els  mecanismes entre la

divisió de poders que hi ha, i vostè és jurista, en aquest es tat

ja haguessin iniciat d’ofici p rocediments per dissoldre aquesta

ins t it ució per anar en contra del que vostè diu que hem de

t ornar manifestar, que és el jurament  als  p rincip is

constitucionals i a l’ordenament jurídic.

Evidentment nosaltres demanarem la votació separada per

no trobar-nos esclaus d’una cosa que ens fa vostè quasi, quasi

identificar aquí, evidentment al punt 1 i al punt 4 nosaltres no

podem més que dir que sí sempre, sempre.

Punt 2 i punt 3, rechazo a los  intentos, rechazar intentos,

no, miri,  para rechazar intentos jo vull conèixer els intentos,

vull conèixer tots aques t s mecanismes, jo com a diputat, eh?, i

el meu grup parlamentari, els mecanismes, els instruments, els

òrgans que vostè cita aquí sense especificar, aquí a l’escrit, eh?

Vost è ha fet una menció molt implícita d’alguns fets, però

explícit s  aquí que fan, que vulneren tots aquests principis

rectors que en teoria hauríem d’anar qualsevol de nosalt res  en

saber-ho directament  al jutjat de guàrdia, i vostè no ha citat a la

seva proposició no de llei ni els tribunals ni els jutges en cap

moment, que són els que ens han de donar a tots els  ciut adans

i als diputats d’aquesta cambra, precisament , la tutela legal i

efectiva del compliment de la possible vulneració d’aquests

drets.

Per tant, no ho entenc, no entenc que la seva proposició no

de llei no parli ni del Consejo de Estado que per tramitar una llei

ha de ser informat, ni del Tribunal Suprem ni del Constitucional

que per... vulneració possible d’aquests drets la faci un govern

o la faci qualsevol institució vetlla i en té la garantia, es diu

separació de poders. Ja que vostès citen Orwell aquí, recordi

vostè Montesquieu i Rousseau, p erò veig que vostès són més

part de Maquiavel i d’altres del realisme pur i dur.

Miri, el control polític sí que el t enim aquí i quan es dugui

uns instrument al Congrés o aquí d’una institució que es vulgui

crear per fer qualsevol cosa evidentment el legislatiu es

pronunciarà, però és que, a més del legislatiu, si fos el cas de

dos o tres grups parlamentaris que tenen la majoria i duen a

terme qualsevol actuació hi ha la garantia judicial,  de la tutela

judicial efectiva de qualsevol ciutadà, entre d’altres els diputats

d’aquest parlament.

Per tant, crec que no només és innecessari, si vostès volen

tenir un joc polític entre Podemos i VOX s’asseguin, p arlin, i

tenguin el seu debat en xarxes o com vostès vulguin, però dur

aquestes iniciatives aquí..., però si vostès han criticat moltes

vegades contexts d’iniciatives que s’han dut enmig d’una

pandèmia, i la duen el mes de novembre, Sra. Ribas, em sorprèn.

A més a més vostès duen també un estil d’iniciat iva que

vos tès han criticat, i nosaltres també, precisament als grup s

p arlamentaris als quals fa referència, entre ells Podemos, que és

dur coses de context en una comissió que no són pròpies per

l’àmbit competencial o no són pròpies pel moment del debat, la

qual cosa em sorprèn.

Nosaltres, miri, li dic que votarem no al punt 2 i al p unt  3

perquè em pareixen absurds i innecessaris i si m’apura

improcedents, però evidentment no pot ser d’altra manera, tot

i que seria tremendament innecessari perquè em t rob insultat

que em diguin que hagi de tornar jurar una cosa que vaig jurar,

i que no he qüestionat, quan vaig prendre possessió del meu

acte de diputat, el punt 1 i el punt 4.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari El

Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons , p er un temps

màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors  diputats, com

es t an? Bé, nosaltres... no sé per on començar perquè els

arguments que tenim són molts i a la vegada n’hi hauria p rou

amb un, és a dir, VOX, estic cansada de sentir o estam cansats

de sentir..., cansats no, però ho hem sentit  en diferents

ocasions, diguem-ho així, que en aquestes  comissions s’han de

dur coses útils per acabar amb les cues  de la fam, per

aconseguir mesures sanit àries, per aconseguir feina per als

treballadors, per aconseguir que millori la situació econòmica

que tenim.

En aquest moment vostès ens duen una proposició no de

llei que per a nosaltres, i amb tots els respectes, és una

absoluta pèrdua de temps. És a dir, vost ès  ens  conviden que el

Parlament  de les  Illes reafirmi tot allò que ja està establert per la

Constitució, que està establert per tractats internacionals  i,  a

més a més, no tan sols això, sinó que al p unt 3 ens diuen que

“el Parlament de les Illes ha de mostrar el seu rebuig als intents

per part del Govern d’alterar i influir l’opinió pública en fer un

ús pervers de l’ordenament  jurídic i institucions públiques”,

que jo sàpiga fins a hores d’ara aquí hi ha una separació de

poders i,  p er t ant ,  si això ho fa el Govern de la Nació i ho fan a

través del Congrés dels Diputats, que és el que això ens volen

fer veure avui, ja hi haurà els mecanismes que estan establerts

perquè això sigui així.

Al punt 4, si nosaltres  diem que sí seria com admetre que no

es garanteixen aquests drets i nosaltres creiem que es

garanteixen aquests drets i, si no, tenim la possibilit at  de

denunciar davant els jutjats l’incompliment d’aquests drets que

es vulneren, segons el Grup Parlamentari VOX.

Per tant, en primer lloc, ens fan perdre el temps; en segon

lloc, vostès es contradiuen perquè avui p arlam d’un tema i

ocupant una comissió tan important com és aquesta que pot

vetllar pels drets dels ciutadans, ens estan fent dur una cosa

que vostès incompleixen sistemàticament, vostès  menteixen

sistemàticament, fan un ús pervers del llenguatge, vostès diuen

moltíssimes vegades que tanquin IB3 p erquè ens costa doblers

i a més a més és un “xiringuito” pancatalanista.

Llavors he de dir una cosa també al Partit Popular, i amb

tots els meus respectes també, vostès han tengut com a

director general d’IB3 el vicepresident del Govern de les Illes ,

Antoni Gómez, quan José Ramón Bauzá era p res ident

d’aquesta comunitat. Això per a mi és una anomalia

absolutament... intencionada i que no té la millor de les

intencions.

Sra. Durán, fet s  his t òrics. I llavors, també li ho diré, he estat

editora d’informatius...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... té res, té molt a veure, té molt a veure i sobretot...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, respectam els torns de paraula.

LA SRA. PONS I SALOM:

... i sobretot no m’interpel·li perquè jo no estic parlant..., no, no,

no és el moment.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, però vostè no pot contestar perquè no és el seu torn i si

no el president ja li dirà. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord. Torn repetir, he estat editora d’informatius  i he

sabut què és tenir l’alè aquí dels direct ors  generals de

comunicació de presidents del Govern de les Illes; no em parlin,

per favor, de pluralitat i d’imparcialitat  p erquè ho he patit en la

pròpia carn i he patit amenaces, eh!, per si em rebel·lava o en

contra de les coses que m’ordenaven. No dic només  del Partit

Popular, dic directors de comunicació de presidents del Govern

d’aquesta comunitat, i que vostès saben amb faves comptades

els qui ha hagut i els anys que jo he estat fent feina. Així és  que

ho saben perfectament.

Per tant, crec que hem de ser honestos i el que hem

d’int ent ar entre tots és que les coses es compleixin tal i com

estan escrites i que, per favor, no facem comèdia de temes tan

seriosos quan a més, efectivament, VOX -i torn al Grup

Parlamentari que ho ha proposat-, el que fa és vetar periodistes

perquè no els agrada la seva realitat. I quan conviden a tancar

IB3, primero, porque nos cuesta 34 millones, segundo porque

es un chiringuito pancatalanista. Una terra on tenim una

llengua cooficial i un territori separat per illes que l’única

manera moltes de vegades és mirar-nos a través de la televisió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona t arda a tothom. La felicit, Sra. Pons, la felicit, m’ha

agradat molt escoltar la seva intervenció perquè té més raó que

un sant. Bé, tanmateix les  persones a qui vostè fa referència o

les seves formacions polítiques no es donen per al·ludides.

Això ho tenim claríssim.
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Bé, centrant-me en la qüestió que ens ocupa a aquesta

proposició no de llei, nosaltres no li donarem suport. Està

fonamentada senzillament en un afany precisament  de control.

És a dir,  t ot el que aquesta proposició no de llei tracta de

protegir beu precisament de la font d’afany de control que té

aquest partit. Per molt inofensiva que sembli la redacció,

evidentment està fonamentada sobre una presumpta regulació,

que de moment és p resumpta, no hi ha cap projecte sobre la

taula. Si fos  vostès, que tenen un grup parlamentari al Congrés,

t endran oportunitat d’incidir-hi i de participar-hi,  es t ic

convençuda que ho faran. Igual que ho intenten fer amb

absolutament tota manifestació d’expressió en les diferents

formes  que pugui tenir, ja sigui artística, cultural, etc., que a

vostès pel que sigui no els va bé pel missatge que difon. 

O sigui, justament crec que VOX no és precisament l’adalil

de la llibertat d’expressió sinó més bé l’amenaça top número 1

d’aquest estat espanyol; seguida d’altres formacions  que els

vénen darrere darrere.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. T ur. Per part del Grup Parlamentari

Socialista t é la p araula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de cinc

minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. L’enhorabona, Sra. Pons, pel seu...,

per la seva intervenció, totalment d’acord, i a més un bany de

realitat per a la dreta mesquina que ha governat tants d’anys

aquestes  illes  i que ara va d’abanderada de drets i llibertats. És

realment vergonyós i fa bastant de riure.

Vull posar un poc de seny a aquest debat i explicar

exactament de què parlam. El 5 de novembre de 2020 el BOE

publicava el procediment d’actuació contra la desinformació,

aprovat pel Consell de Seguretat  Nacional. Això desfermava la

tempesta que hem pogut veure ara mateix a aquesta comissió.

La Comissió Europea i el seu servei europeu d’acció exterior

establiren un pla d’acció per a la lluit a contra la desinformació,

presentat i aprovat  al Consell Europeu el desembre de 2018.

Segurament , com gairebé a totes les institucions, els qui són

antisistema, com VOX, que sempre està en contra de

determinades institucions, tampoc no deuen reconèixer la

legitimitat del Consell Europeu; però bé, continu.

El pla té com a objectius principals el desenvolupament de

les capacitats en el si de la Unió i enfortir la cooperació dels

seus estats membres, inclou un p aquet destinat a fer front a la

desinformació durant els processos electorals  europeus així

com els nacionals i locals que se celebren als  es t ats membres el

2019.

Per altra banda, i com també ha indicat la comissió en una

comunicació conjunta en el Parlament Europeu, el Consell

Europeu, el Consell d’Europa, el Consell Econòmic i Social

Europeu i el Comitè de les Regions, titulat La lluita contra la

desinformació sobre la COVID-19, la desinformació pot es t ar

present i afectar qualsevol camp i en el temps actual s’ha

observat que de manera directa durant l’actual pandèmia

acompanyada d’una anomenada infodèmia sense precedents.

Prenent com a punt de partida aquest pla d’acció contra la

desinformació de 2018, ap rovat per la Unió, és necessari una

actuació més coordinada i d’acord amb els nostres valors

democràtics que faci front als riscos per a les societats obert es .

Les nostres institucions democràtiques i els nostres valors

comuns com són la llibertat d’expressió, la llibertat i la pluralit at

dels mitjans  de comunicació, entre d’altres, són el fonament de

la resiliència de les nostres societats front els desafiaments. 

El mateix p resident temporal del Consell d’Europa, Markus

Kerber, va manifestar que “ la pandèmia de la COVID ha fet

patent que és necessari redoblar els esforços per protegir la

Unió contra les amenaces híbrides i els seus efectes nocius.

Hem de p rotegir les nostres societats  i ins t it ucions

democràtiques front  aques t es  amenaces , concret ament

augmentant la nost ra resiliència i reforçant en major mesura els

nostres ins t ruments tant a l’àmbit de la Unió com dels Estats

membres”.

Les accions i processos recollits amb el procediment

publicat pel Ministeri de Presidència, que ha desencadenat

aquesta PNL, ajudaran a millorar i a augmentar la transparència

respecte de l’origen de la desinformació i en la manera que es

produeix i es difon, a més d’avaluar el seu contingut.

En el seu moment el Govern d’Espanya ja va manifestar que

en cap cas no es vigilarà, censurarà o limitarà el lliure i legítim

drets dels mitjans a oferir les seves informacions . Res de tot

això, lluny de la interpretació que es vol donar ara mateix per

part de la dreta, es tracta, en canvi, d’un mecanisme per evitar

campany es  de desinformació que puguin convertir-se en una

amenaça per a la nostra democràcia i els valors de llibertat i

drets que la sustenten.

Un partit com VOX que no condemna el t otalitarisme feixista

i nazi, ans el contrari, sembra dubtes sempre que pot i lluit a

incansablement contra la memòria dels qui patiren les seves

conseqüències. El partit que empra la faula i la mentida

constantment; el partit que a les seves campanyes electorals va

vetar l’entrada a periodistes; el partit que es t à ins t al·lat en el

negacionisme del canvi climàtic, de la violència contra les

dones, de la validesa de les accions de la lluita contra la COVID

de la qual ells estan obsess ionats a anomenar “el virus xinès”,

com s’at reveix a dur-nos  aquí una PNL d’aquestes

característiques? 

Però si això no fos suficient, si les meves p araules no fossin

suficients, la Comissió Europea, en resposta a una pregunta

que se li va fer justament per aquest  p rotocol que ens ocupa,

va manifestar en data prou recent que l’odre minist erial

act ualitza el sistema espanyol existent per prevenir, detectar i

resp ondre a les campanyes de desinformació i per establir

estructures de coordinació. I per altra banda, no constitueix -

escoltin bé-, no constitueix una base jurídica per decidir sobre
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el contingut de la informació facilitada pels mitjans de

comunicació. A judici de la Comissió, el Comitè Permanent

s’encarrega de sup ervisar i avaluar les campanyes de

desinformació on line, investigar el seu origen i determinar, si

és el cas, si ha d’elevar-se al Consell de Seguretat Nacional

perquè s ’adop t i una resp osta política com actuacions

diplomàtiques o mesures de represàlia quan l’autor sigui un

estat estranger. 

Segurament a vostès els molesta, als de VOX, ja que el 80%

de la seva campanya electoral del 14 fou finançada p er l’exili

iranià.

La tasca de les referides campanyes de desinformació -vaig

acabant, president-, és responsabilit at del Govern central i està

en consonància amb el pla de desinformació de 2018. Per tant,

la Comissió avala oficialment el procediment que ara ens ocupa

i, per tot plegat, nosaltres no podem donar suport a aquesta

farsa de proposició no de llei. Sembla mentida que ens posem,

que es posin vos t ès a la seva boca les paraules de democràcia

i llibertat; no només el partit VOX sinó també el Partit Popular,

el que ha passat de les pantalles de plasma a les pantalles de

fum per cobrir la indecència de la seva corrupció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Inici d’intervenció no enregistrat)

(...) amb el temps intentam que la gent..., no miram molt prim

per a ningú. Sra. Durán, per a vostè tampoc. També...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Té la paraula ara per contradiccions el Grup Parlamentari

VOX-Act ua Baleares, per un temps màxim de cinc minuts. Sra.

Ribas, en voler.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, intentaré contestar a todos si

me da tiempo. Sra. Durán, en primer lugar, yo le recomendaría

que no siguiera usted las directrices  de “Génova Se Traspasa”

de atacarnos con mentiras, los adversarios son otros, o sea,

que siga usted atacándonos si quiere, ya ve los resultados en

Cataluña, de usted depende solamente.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En cuanto a la Sra. Portavoz  de Podemos, nosotros pedimos

libertad de exp resión y de prensa. Y le recuerdo que un partido

político, tiene capacidad para elegir quién entra o no en su

sede, sin que eso tenga nada que ver con lo que significa el

derecho de libertad de expresión o de libertad de prensa...

(Remor de veus)

Sr. Gómez y Sra. Pons...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Me parece estupendo que ustedes hayan jurado la

Constitución...

(Remor de veus)

..., o prometido, pero... y el Estatuto y lo que quieran ustedes

haber jurado o prometido, p ero es que aquí se trata de que hay

grupos políticos que pretenden, a nivel nacional, censurar las

opiniones  de los ciudadanos porque no le conviene al

Gobierno lo que opinan esos ciudadanos, y de ahí que venga

es ta iniciativa a esta comisión. ¿No es esta la Comisión de

Asuntos Sociales y Derechos Humanos? Pues p arece que poco

les  importa cuando los derechos humanos que se ven

afectados son los de los ciudadanos de aquí, no hace falta irse

a Egipto, a Palestina, o al Sahara p ara defender derechos

humanos, pueden ustedes ejercer sus funciones también para

los ciudadanos de Baleares  que se ven afectados por este

ministerio de la verdad, que intenta imponernos el gobierno

comunista y socialista de Sánchez e Iglesias.

Precisamente, la libertad de expresión y de prensa nada

tiene que ver con que existan medios de comunicación públicos

dirigidos  p or los gobiernos, que, como usted misma ha

reconocido, Sra. Pons, amenazan a periodistas si se salen de la

linea de opinión oficial, ¿se da cuenta de su incongruencia? No

hace falta sostener una televisión que nos cuesta 34 millones

de euros para que haya libertad de prensa. Precisamente es un

agravio comparativo hacía los medios que no disponen de esa

inyección de dinero público. Desde luego el favoritismo de los

gobiernos hacía determinados medios de comunicación que

son públicos o que reciben ingentes cantidades de dinero

público, con respecto a otros, no favorece ni la supervivencia

de los medios independientes al Gobierno, ni la libertad de

prensa.

Y al representante del PSOE directamente no le contestaré,

porque es  t al la cantidad de difamaciones y de mentidas que ha

vertido que, s inceramente, no tendría tiempo en esta

comparecencia de responderle.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. En tot cas accepta la vot ació per

separat dels diferents punts?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, acepto la votación por separado.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.
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Passam a votar el primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Secretària? Em sembla que no hi ha abstencions, no és

vera? No.

Qualcú ha de menester posar oli a la cadira.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar el segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 3 abstencions, 1 vot a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar el punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra, 1 a favor, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda rebutjada aquesta

proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 16357/20, pre se ntada

pels Grups Parlamentaris Socialista, Uni das Podemos i MÉS

per Mallorca, relativa a inclusió de l’enfocament pels drets del

col·lectiu LGTBI a la cooperació per al desenvolupament.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei

RGE núm. 16357/20, presentada pels Grups  Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a

inclusió de l’enfocament pels drets del col·lectiu LGTBI a la

cooperació per al desenvolupament.

I per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Ferrer, per un t emp s  màxim de cinc

minuts.

EL SR FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Aprovada l’any 2017 en el marc del VI

Congrés de Cooperació Internacional i Drets Humans LGTBI,

organit zat per la Fundación Triángulo, per la Agencia

Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo i el

mateix Ajuntament de Mérida, la Declaració de Mérida promou

el compromís  amb el ple reconeixement dels drets de les

persones LGTBI. També advoca per un treball amb els països

socis de la cooperació espanyola, per avançar envers la

construcció de societats més justes i inclusives , mit jançant el

reconeixement i la protecció de la diversitat afectivosexual des

d’un enfocament dels drets humans.

Les  p ersones LGTBI són un dels col·lectius més

vulnerables en situacions de crisi humanitàries, els processos

migratoris, les catàstrofes naturals  o les situacions de conflicte

afecten amb major brutalit at  aquestes persones, que en molts

de casos pateixen ja una situació social discriminatòria. Segons

la mat eixa Fundación Triángulo, a partir de l’informe Homofòbia

d’Estat, editat per l’Associació Internacional de Lesbianes,

Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals, són 76 els països

que penalitzen les relacions consentides entre persones adultes

del mateix sexe, o promouen la discriminació legal de persones

transsexuals i transgènere. D’aquests 76, 10 països penalitzen

aquestes relacions  amb la mort. Si prenem com a referència

l’enfocament basat en els drets humans i la interseccionalitat,

és possible afirmar que cap p rocés de desenvolupament té el

mat eix impacte si s’hi produeixen situacions de discriminació

per orientació sexual o identitat sexual. 

Així doncs, des de la cooperació internacional no és

possible ignorar aquesta realitat, si el que pret én és assolir un

desenvolupament humà inclusiu, equitatiu, amb justícia social

i que reconegui la diversitat com a un bé públic global. La

mateixa AECID va presentar el desembre del 2018 davant les

Nacions Unides, un informe sobre la situació del col·lectiu

LGTBI amb necessitats de protecció internacional a Amèrica

Central. L’informe constata que la violència i la discriminació

contra les  p ersones LGTBI determina de manera decisiva les

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016357


ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 45 / 25 de febrer de 2021 775

condicions del seu desplaçament , l’accés a sistemes de

protecció internacional i la integració en el país de destinació.

Signada la Declaració de Mérida, compromet que als  treballs de

cooperació per al desenvolupament, es tengui sempre en

compte un enfocament  de gènere i respecte a més l’orientació

sexual i la identitat  de gènere de les persones, a més de dedicar

recursos a programes i a projectes que promoguin la igualtat i

la inclusió de les persones LGTBI. Això en el marc del

comp romís  global amb els drets humans  i amb el

desenvolupament sos t enible, d’acord amb l’establert a

l’Agenda 2030.

El cinquè Pla director de cooperació de l’Estat espanyol

sosté que, mitjançant l’enfocament basat  en els drets humans,

la cooperació al desenvolupament promourà l’apoderament de

totes les persones per a l’exercici dels seus drets, la participació

política, la rendició de comptes i vetllarà per la no-discriminació

per raó de gènere, orientació sexual o identitat sexual.

De la mateixa manera, l’Estratègia d’acció humanitària de

cooperació espanyola 2019-2026, incorpora l’orientació i la

identitat sexual, juntament amb l’enfocament de gènere, edat i

diversitat i, al mat eix temps, el III Pla Àfrica aprovat el març del

2019, assumeix la prioritat marcada a l’estratègia d’acció exterior

de lluita contra la discriminació per orientació sexual i identitat

sexual. El contingut de la Declaració de Mérida el tenen ja

vostès a l’exposició de motius de la proposició no de llei i no

cal que el repeteixi ara, però sí que vull fer incís que és

imprescindible transversalitzar l’enfocament de la diversitat

sexual a la totalit at  dels processos de cooperació internacional,

amb l’objecte de garant ir que els seus projectes impactin de

forma equitativa en els processos de transformació social i

generar contexts i espais lliures de discriminació, on el mateix

personal contract at i la població beneficiària de la intervenció,

result in una responsabilitat tant per les administracions

públiques, com per part de la societat civil organitzada.

En el context de les nostres illes ja s’han fet passes

importants en aquest sentit, el IV Pla director de cooperació per

al desenvolupament 2020-2023 del Govern de les Illes Balears,

ja estableix un enfocament LGTBI com es pot veure a

l’exposició de mot ius  que també forma part d’aquesta

proposició no de llei i que no repetiré ara mateix.

Així i tot, nosaltres consideram que és imprescindible que

es fixi de manera permanent aquest enfocament i que a més es

pugui ratificar per part d’aquest Parlament, p erò també per part

del Govern de les Illes Balears, el Fons Insular de Cooperació

i la resta d’entitats públiques dedicades  a la cooperació, com

deia la ratificació i també la signatura de l’esmentada Declaració

de Mérida. Volem també que el Govern faci p rogrames adreçats

a eradicar la violència, discriminació i totes aquelles

vulneracions de drets humans per raó d’orientació i identitat

sexual i a promoure l’apoderament de la població LGTBI.

Volem que es blindi la transversalització de l’enfocament

LGTBI a les  polítiques de cooperació i volem també que

s’incloguin indicadors i criteris que permetin valorar i

incorporar enfocaments de diversitat sexual en els plans de

cooperació i que, a més, el Govern de les Illes Balears

acompanyi al Govern d’Espanya en aquesta mateixa tasca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup  Parlamentari

Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps

màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu perquè el Sr. Ferrer

ja ha fet una extensa explicació de la proposta.

Encara hi ha 72 països on es considera il·legal ser

transsexual o es t imar una persona del seu mateix sexe i

augmenta el nombre de p aïsos que penalitzen aquestes

relacions amb pena de mort.

La Declaració de Mérida insp ira la cooperació i la política

pública de cooperació per al desenvolupament en defensa de

la igualtat i dels drets humans amb el compromís de la inclusió

de la diversitat i dels drets de les persones LGTBI. La

declaració compromet el treball en cooperació p erquè tingui en

compte l’enfocament de gènere, orientació sexual i identitat de

gènere amb project es  que promocionin els drets humans i la

pau amb un desenvolupament sostenible del món a t ravés de

la política de cooperació internacional.

La nova estratègia d’acció exterior de l’Estat fixa les línies

mes t res de la política exterior amb l’objectiu de liderar

iniciat ives en defensa i promoció de la diversitat, en particular

la dels drets LTGBI i de tots els col·lectius desfavorit s  o

discriminats.

Per aquests motius amb aquesta proposició no de llei el que

es demana és que el Govern de les Illes desenvolupi programes

adreçats a eradicar la violència, discriminació i vulneració dels

drets humans en ajuda al desenvolupant i blindar i incorporar

l’enfocament de la diversitat sexual en la polít ica de cooperació.

En aquesta cambra s’han aprovat totes les iniciatives a

favor de la diversitat sexual. Esp erem que amb aquesta

proposició no de llei enfocada a coop eració també compti amb

el suport de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de

posicions, per part del Grup Parlamentari Pop ular té la paraula

la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt es gràcies, Sr. President. Nosaltres des del nostre grup

parlamentari volem expressar una altra vegada més, i ho hem fet
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moltes vegades en aquesta comiss ió, cada vegada que es

presenta una proposició en defensa dels drets del col·lectiu

LGTBI, hem de dir que s’ha de continuar lluit ant  en contra del

rebuig ja sigui per ignorància, estupidesa, fanatisme, t ant aquí

com a qualsevol part del món perquè, evidentment i s’ha dit

moltes vegades, som davant la Comissió no només d’Afers

Socials, sinó també de Drets Humans. 

Som davant una p rop osta que va presentar el Partit

Socialista en solitari al Congrés dels Diputats i que es va veure

dia 16 de novembre de l’any 2020 al Congrés dels Diput at s. És

una prop os t a que nosaltres, amb el fons hi estam d’acord, amb

el fons sempre hi estarem d’acord, però sí que és veritat que

nosaltres volem expressar el següent. 

Mirin, Espanya, des de l’any 2017, es va adherir al grup de

Nacions Unides en represent ació de funcionaris i participació

a les reunions i activitats dels grups que contribueixen als seus

objectius en matèria de recursos i capacitats on sigui necessari.

En el marc de Nacions Unides, Espanya va donar suport

activament a la Resolució 32/2 del Consell de Drets Humans

sobre la protecció contra la violència i la discriminació per

mot ius d’orientació sexual i també d’identitat de gènere i el

nomenament del primer expert independent contra la violència

i la discriminació basada en l’orientació sexual i en la ident it at

de gènere.

Espanya és present a molts de fòrums internacionals i lluita

contra la discriminació i la intolerància.

A l’any 2017 es varen iniciar al govern de... a Espanya es

varen iniciar uns treballs per a l’elaboració d’una estratègia

estatal per als drets de les persones LGTBI a Espanya. 

Des del grup  p arlamentari nosaltres sempre hem entès que

és important que aquests treballs es finalitzin i que de cara al

pròxim pla director s’inclogui un apartat que tengui en compte

aquesta estratègia de diversitat sexual, amb la finalitat de poder

lluitar cont ra la discriminació per raó d’orientació sexual i també

d’identitat de gènere i posteriorment , que així s’inclogui dins el

marc de l’ajuda oficial al desenvolupament. És a dir que, al final,

una vegada que tenguem aquest pla també es pogués incloure

dins el que és la cooperació i el desenvolupament.

Per tots aquests mot ius nosaltres estam d’acord amb el fons

d’aquesta proposició, també estam d’acord amb els objectius

2030 i donarem... el nostre vot serà abstenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup  Parlamentari

Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de

cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. El nostre posicionament crec que és prou

conegut, el de la nostra formació política, entre altres coses

p erquè l’hem manifestat al Consell de Cooperació del qual... els

grups parlamentaris són membres. Per tant, per coherència i per

fer altaveu reiteraré el que hem... la nostra aportació al Consell

de Cooperació.

Els eixos vertebradors  de l’acció internacional envers la

cooperació al desenvolupament que du el Govern de les Illes

Balears i altres institucions que aquí s’esmenten, com són els

fons insulars i l’acció també pròpia de cadascuna de les  ent itats

sempre recull des de l’ajuda oficial al desenvolupament dos

eixos, des de fa anys ja afortunadament, que són fonamentals

i que són estratègics i que són la perspectiva de gènere,

debat uda aquí t ambé en l’acció de la cooperació al

desenvolupament, i com no la diversitat, la identitat sexual.

En aquest cas, el nostre pla director 2020-2023, que, per cert ,

la consellera titular d’Afers Socials i Esports ha de comp arèixer

en aquest cambra p er informar evidentment, per tant, podrem

desenvolupar molt més  alguns matisos concrets que es

demanen aquí com són els indicadors d’avaluació i de

compliment del seguiment de les actuacions envers el t ema de

la diversitat LGTBI, són p rincipis rectors perquè són drets

humans i és garantir els drets humans, no només  l’eliminació de

pobresa, és justícia i drets humans. 

Per tant, lògicament donam suport a aquesta proposició no

de llei com no p ot  ser d’una altra manera, però és que el pla

director ja ho compleix.

De fet ,  ahir vaig cridar a la directora general, una pràctica

que no ha d’estrany ar que un diputat per informar-se cridi un

alt càrrec... de la qual cosa és membre a més d’un consell de

cooperació, perquè no entenia de la proposició no de llei sobre

la qual avui m’havia de posicionar quan al punt 1 proposa,

insta el Parlament , que ratifica una... el Parlament ratifica una

declaració de Mérida que s’ha esmentat ben argumentada dins

aquesta proposició no de llei i també insta el Govern a signar-la

i ratificar-la.

És clar, em va sorp rendre, al nostre grup parlamentari, que

precisament el pla director des del febrer de 2020 aprovat per

Consell de Govern ja inclou com a pròpia la Declaració de

Mèrida. Per tant, aquí instam a signar-la. Evidentment vaig

consult ar s i és que no l’havien signada o si ja estava signada,

tot i que jo entenc que implícitament... implícitament la

ratificació i la inclusió dins el pla director és una signatura mal...

o almanco una ratificació no formalitzada en un document.

Evidentment el nostre govern no ha s ignat formalment

aquest document, que seria interessant i que la directora ja va

comentar ahir que bé, que es faria. Per tant, no faré cap esmena,

cosa que li vaig comentar a vostè Sr. Ferrer, que li ho vaig

comentar ahir, perquè em sembla que se signarà perquè és  un

pur procediment, però que la tenim assolida i per tant, nosaltres

li donarem suport.

Insistesc que crec que és important sobretot el tema de la

compareixença de la consellera.
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Els indicadors que es demanen aquí, que hi hagi una

definició d’indicadors i criteris, ja hi són en tot el pla director

perquè és un tema, és una estratègia sobretot de valoració i de

compliment del qual s’ha de rendir comptes al Consell de

Cooperació i el p la anual de la cooperació del 2021 també inclou

aquests indicadors, però crec que és important sempre fer més

ressò que són eines, instruments necessaris precisament  p er

avaluar fets molt sensibles i que són... per això són motiu de

dur-los a una proposició no de llei com són la garantia...

l’efectiu garant del compliment dels drets humans, evidentment,

i per tant, el tema de la perspectiva de gènere i el tema de la

perspectiva de garantir els drets del col·lectiu LGTBI és

fonamental.

Per tant, ja reiter als grup s  proposants que el meu grup

parlament ari donarà suport a tots els punts d’aquesta

proposició no de llei i que tendrem una oportunitat de parlar-ne

més en la compareixença de la consellera titular, per cert, d’una

conselleria que durant un temps es  deia, a més a més, de

cooperació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez . Per part del Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps

màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, president e. Resulta curioso comprobar como los

grupos políticos que pretenden importar otras culturas a

nuestro país, culturas que son int olerantes con las mujeres, con

los homosexuales, con los cristianos o con ot ros grupos de

personas con determinadas características que no encajan con

su visión cultural del mundo, luego resulta que esos mismos

grupos políticos presentan iniciativas para corregir aquello que

no les gusta de esas  culturas que quieren importar, porque lo

cierto es que están us t edes  empeñados en que personas

provenientes del mundo islámico sigan invadiendo nuestro

país asaltando nuestras fronteras o, al menos, no hacen nada

para impedirlo, más bien al contrario, cuando resulta que esas

personas son las que, precisamente, estigmatizan, persiguen y

repudian a los homosexuales. T odos sabemos que son,

p recisament e, los  regímenes islámicos y también los

comunistas los que criminalizan a las personas homosexuales

por su condición sexual, muy al contrario que en nuestro país,

donde cualquiera es libre de vivir su sexualidad como

considere.

Lo que nos lleva a posicionarnos en cont ra de todos

aquellos que pretenden colectivizar a la gent e por su sexo -en

el caso de los colectivos feministas-, o por su condición sexual

-en el caso de los colectivos  LGT BI-, de forma que incluyen a

las  personas, que ya tienen plenamente reconocidos en España

todos sus derechos  en igualdad de condiciones que los demás,

y los victimizan, para ampararlos falsamente bajo el paraguas de

organizaciones subvencionadas con dinero público, y dirigidas

p or quienes forman parte de las redes clientelares de los

partidos políticos de siempre. 

También es llamativa la hip ocres ía de algunos

posicionamient os  p olíticos que pretenden promover un

desarrollo que aborde los problemas  de las mujeres -o de

género, como dicen us tedes- desde una mirada feminista pero

también de colonial, como dicen literalmente en la exposición de

motivos de esta proposición no de ley, hablan ustedes de una

mirada -y cito textualment e- que “huya del carácter reductivo y

simplista de las miradas impuestas  p or Occidente sobre las

mujeres del Sur”. Pero ¿en qué quedamos, quieren o no quieren

ustedes exportar nuestro modelo, que s í reconoce los derechos

de las mujeres, y de los homosexuales y transexuales y

bisexuales o lo que quiera hacer la gente con su vida sexual?

Porque están diciendo que debemos cooperar para que no

ocurra en otros países, pero luego dicen que somos simplistas

y  que debemos respetar su cultura. ¿Es que no ven que su

cultura lleva implícita la conculcación de los  derechos de

mujeres y homosexuales?

Es, precisamente, nuestra cultura, basada en el humanismo

cris tiano, la que garantiza la igualdad y el respeto a los

derechos humanos.

Por otro lado, nosotros consideramos que la opción política

en materia internacional debe depender exclusivamente del

Estado, dado que España es quien rep resenta una unidad de

soberanía nacional con respecto al resto del mundo y , p or

tanto, no compartimos que sean comunidades autónomas, ni

p rovincias, ni consejos insulares, ni ayuntamientos quienes se

posicionen a nivel internacional sobre esta ni sobre ninguna

otra cuestión, por muy loable que sea, porque es Esp aña quien

debe hacerlo, y yo me sentiré representada, como española,

con aquello en lo que participe mi país a nivel internacional,

est é o no de acuerdo a nivel personal, pero lo que haga mi país

me afectará igual que a cualquier otro ciudadano de cualquier

punto de España.

Y desde mi formación p olítica no contribuiremos a seguir

avanzando en es t e afán de socavar la soberanía española y su

unidad ante la comunidad internacional, mediante propuestas

que pueden llevar a la paradoja de que existan p osiciones

discordantes con respecto a la política internacional dentro de

nuestro país y, por tanto, actuaciones contradictorias según la

comunidad autónoma que las lleve a cabo.

Por ese motivo, mi voto es contrario a la aprobación de esta

iniciativa en este parlamento autonómico. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes  gràcies, Sra. Ribas. Per part d’El Pi Proposta per les

Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc

minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. De cada dia dec ser més rossa perquè

no entenc absolutament res. 
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Dit això, nosaltres, vagi per endavant el nostre suport a tots

i a cada un dels punts que t é aquesta proposició no de llei que

avui presenten PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS per Mallorca. 

Trobam que és important que s’obrin espais de cooperació

per abordar les situacions de discriminació múlt ip le que

pateixen amplis col·lectius de la població, a partir d’un

reconeixement del valor intrínsec de la protecció de la

diversitat. És  evident que hi ha múltiples obstacles, també, de

diferent manera que en l’actualitat impedeixen l’exercici efectiu

dels drets fonamentals d’aquest col·lectiu en molt s de països,

com ja s ’ha dit en aquesta proposició no de llei, fins a 76 que

són perseguits, emp resonat s  i, en det erminats països

condemnats a pena de mort.

Però és que a la nostra comunit at autònoma, sense anar més

enfora, en el nostre p aís , sense anar més enfora, encara estan

estigmatitzats aquests col·lectius que, simplement, est imen

diferent, que estimen a les  p ersones del seu mateix sexe,

aquelles persones que són com són i que estimen com els dona

la gana i com el seu cos  els demana. I és que és molt trist que

haguem de reforçar una i una altra i una altra vegada aquesta

teoria que, almanco damunt el paper, hauríem de tenir ja

superada, una realitat que impacta directament sobre el

desenvolupament econòmic, social i cultural del conjunt de les

persones, sobre la seva salut ment al,  emocional i, per això, és

imprescindible i necessari que es donin respostes integrals

basades en un enfocament clar dels  drets humans. Perquè això

també són drets humans i, moltes vegades , en micro o en

macro, es vulneren aquests drets. 

Necessitam, per tant, mesures  t ransformadores que donin

resposta a la greu discriminació que es pateix en aquest

col·lect iu, com en tants d’altres, però avui ens ocupam

d’aquest.

Ja hem vist com aques t s  drets, que pensam assolits després

de segles de lluita, d’anys de lluita, d’hores de lluita, es t roben

en p erill en el moment en què hi hagi una crisi econòmica -que

és el cas-, que hi ha una crisi de valors -que és el cas-, que hi ha

una crisi de religió -que és el cas, com deia Simone de Beauvoir-

o com quan hi ha una crisi de qualsevol tipus, també política.

Així que, com deia al principi, nosaltres donarem suport a

tots els punts d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula la Sra. T ur, per un temps màxim de cinc

minuts. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sr. President. Bé, quan la Sra. Ribas parla de

“musulmans assaltants”, per tant,  entenc que delinqüents, de

la manera com se’ls presenta, i que no és la primera vegada,

sinó que és l’argument recurrent de VOX per referir-se a la

comunitat musulmana la qual no ve per gust, com vostès es

poden imaginar, crec que no ve per gust, qualsevol persona

que ha de deixar el seu país d’origen en les circumstàncies que

sabem que ho fan, evidentment ningú no ve perquè sigui la

seva primera opció, sinó tot el cont rari, en unes condicions

absolut ament  dramàtiques i, vos t ès , p ers is t eixen en

criminalitzar-los, jo qued horroritzada. 

I, acte seguit, vostè parla d’”humanisme cristià que ens

representa”, a vostè no la rep resenta l’humanisme cristià, ni a

vostè ni al seu partit, evidentment, i això ja li dic, p erquè jo crec

que el cris tianisme és una cosa molt diferent de la que vostès

entenen, el cristianisme parla -i l’humanisme-, parlen de caritat,

parlen de confraternitzar, parlen de dialogar i p arlen de ser

caritatius, crec que jus t  t ot el contrari del que promouen vostès

amb els seus discursos xenòfobs i alarmistes. 

Per tant, bé, està clar, primer va ser el big-bang, sobre això

crec que la teoria científica ja no dubta i, després -segons VOX-

va ser Espanya, com a una cosa que va aparèixer del no-res,

just després del big-bang i que, per tant, no es pot qüestionar. 

Mirin, jo, de veritat, vostès s’han quedat amb un discurs

tan antiquat i tan pervers i tan retorçut de la his t òria, que fa

pena haver de perdre tant de temp s  debatent amb vostès

aquest tipus de p ropostes o aquest tipus d’arguments que

vostès donen aquí. 

I, en qualsevol cas, respecte dels proposants i de la seva

iniciativa, jo els felicit, crec que és una proposta excel·lentment

argumentada i fonament ada, cosa que no sempre tenim en

aquest a cambra i, per tant, evidentment sobre el fons de la

qüestió no hi ha debat p oss ible per part de la coalició que

represent, hi estam absolutament d’acord. Pensam que és una

p erspectiva que necessàriament s’ha de tenir en compte, que

està molt bé que vostès posin el focus  sobre aquesta qüestió,

i que, evidentment, tota l’acció de cooperació internacional que

es pugui realitzar i que es realitzi des de les Illes Balears -com a

comunitat solidària que hem demostrat ser al llarg de la història

i que seguim sent-, crec que és import ant  que es tengui en

compte la perspectiva que vostès posen..., la perspectiva dels

drets del col·lectiu LGTBI.

I, ja dic, nosaltres donarem absolut  suport a la seva

proposta. Només em sap greu que es  t ergiversi tant una

qüestió tan imp ortant per dur-la a un no-res, a un abisme que

no té cap sentit. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. T ur. Tenen ara la paraula, per

contradiccions, en primer lloc el Sr. Ferrer, per part del Grup

Parlamentari Socialista. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President. Jo abans de res, vull donar les gràcies

a tots els grups que s’han sumat a un sí a aquesta propos ició
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no de llei i que han entès quina és l’exposició de motius que

nosaltres hem plantejat, i que han entès també -i aquí també

vull fer novament el reconeixement- a la Fundación Triángulo,

que és la que en el seu moment va posar damunt la taula, o

almanco és de les que es  varen esforçar per posar damunt la

taula les qüestions que nosaltres hem plant ejat avui i que

volíem traslladar des de l’àmbit nacional, com ja s’ha comentat

abans, el volíem traslladar de l’àmbit del Congrés dels  Diputats,

que s’ha debatut, i de l’àmbit de les comp et ències de la

Cooperació Espanyola per al Desenvolupament, tras lladar-ho

al nostre àmbit balear. 

Anant per rèpliques, donar una mica una opinió de t ot  el

que he escoltat, per part del Grup Popular, crec que ho ha

explicat molt bé avui la seva portaveu, de fet jo sempre havia

t irat  de la típica frase, quan em demanaven quina és la postura

del Partit Popular?, i jo sempre deia, bé, és la típica persona que

diu: no, si yo tengo muchos amigos gays pero..., no creo que

tengan derecho a matrimonio, pero..., etc., no? I avui ella ho

ha exp licat molt bé i d’una manera molt més eficient, que no el

que hagi pogut fer jo, que ho faig de manera massa col·loquial.

Ella ha dit “estam d’acord amb el fons, p erò no amb la forma”,

i aquesta és la qüestió de sempre, el Partit Popular està d’acord

sempre amb el fons, les bones  accions, les bones intencions,

p e r ò  m a i  amb la forma. Recorde m  e l  r e c u r s

d’inconstitucionalitat que plantejaren a la Llei del matrimoni

igualit ari i recordem totes les seves fugides d’estudis

constants, cada vegada que es posa damunt  la t aula de

qualsevol parlament acabar amb les situacions de discriminació

del col·lectiu LGTBI.

Pel que fa a Ciudadanos, gràcies pel seu suport.

Evidentment la Declaració de Mèrida no estava formalitzada, no

estava signada, i evidentment forma p art dels plans d’acció del

Govern de les illes, però precisament nosaltres consideram que

s’ha de signar, que no ha de ser només una voluntat d’aquest

govern actual, sinó que ha de ser de tots els governs que

vendran després d’aquest i que ha de formar part de totes les

accions de govern. Per tant, nosaltres pensam que de vegades

aquests actes simbòlics i aquestes declaracions i cartes i tot

aquest conjunt  de documents, que de vegades se signen i que

s’incorporen a les planificacions, és imp ort ants posar-los

sempre negre damunt  blanc perquè puguin constar a les futures

planificacions de l’ajuda per al desenvolupament de futurs

governs de les Illes Balears.

En aquest cas, nosaltres el que volíem, com deia molt  bé la

representant del Grup Mixt, el que nosaltres volíem era posar el

focus sobre aquesta qüestió i no desviar-ho, desviar-ho com ha

fet la representant de VOX. 

Jo algunes observacions ràpides, perquè no t endríem temps

i no crec que els esforços valguin la pena, però he de dir-li que

la intolerància rau en les p ersones , no rau en les cultures, les

cultures no són intolerants, són les persones que són

intolerants. És una indignitat i un perill que vengui aquí cada

set mana a senyalar col·lectius i persones i després ens digui

que nosaltres el que volem és  “ colectivizar” i que diu ella “que

está en contra de los que pretenden colectivizar”.

Jo vull recordar que en aquesta comissió fa dues  setmanes,

aquest grup indecent ens duia una proposta que pretenia

atacar directament els ciutadans romanesos de les nostres illes

i que, afortunadament, varen retirar en el darrer minut, supòs

que per estalviar-se la vergonya de tot el que estàvem

disposat s  a dir-li. Si això no és “col·lectivitzar” un determinat

grup  de p ersones, que em diguin què és, i si això no és

senyalar, amenaçar i generar odi contra col·lectius concret s de

persones, que ella llavors diu que no vol formar part de les

col·lectivitzacions, a mi que m’ho expliquin!

El model europeu que es vol exp ortar és un model de

llibertat i de tolerància, el seu model, Sra. Ribas, és el model de

Pilar Primo de Rivera, que se’l p ot quedar per a vostè mateixa,

perquè no aconseguirà ni imposar-ho aquí ni fora de les nostres

fronteres. 

I gràcies també a la representant d’El Pi, que sempre en

aquests temes cent ra el debat i ens ajuda, després de la

intervenció de VOX, em sap greu que vostès sempre hagin de

p arlar després d’ells, però sí que ens fa un favor per recentrar

el seny, en aquest cas en aquests tip us  de p ropostes i per

posar l’accent en el que nosaltres hem basat l’exposició de

motius, la problemàtica que pateixen les persones  del col·lectiu

LGTBI, evidentment dintre de les  nostres fronteres, dintre del

nostre àmbit de la nostra comunitat, n’hem parlat moltíssimes

vegades, però en aquest cas és fora de les nostres fronteres,

amb totes les circumst àncies  que ja he assenyalat 

d’agreujament pel que fa a la seva discriminació.

Per tant, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Passam a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 3 abstencions, 1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada aquesta prop os ició no

de llei. 

I no havent -hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies a totes i a tots.
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